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1. Baggrund for mødet. 

Hjortevildtgruppen Fyn har gennem de seneste år sigtet mod én og samme 

forvaltningsramme for dåvildt på Fyn. Samtidig har de lokale hjortelav de seneste 

år oplevet og givet udtryk for stigende udfordringer i momentum og opbakning til 

de frivillige indstillinger. Nogle hjortelav har derfor i afmagt indstillet de nationale 

jagttider for kommende sæson, idet forvaltningen, uanset hjortelavenes 

indstillinger, sker efter de nationale jagttider på dåvildt. Især forvaltningen af 

hjortene er kraftigt udfordret. Særligt i sæsonen 16-17 vurderes afskydningen af 

hjorte som værende kraftigt tiltaget. I forbindelse med det nationale arrangement i 

sensommeren 2016, ved temadagen 2017 for hjortelavene og ved 

Hjortevildtgruppen Fyns årsmøde 2017, har der været fremsat opfordringer til 

Hjortevildtgruppen Fyn om at arbejde for særlige forvaltningsrammer for dåvildtet 

på Fyn. Det samme er sket ved nogle af hjortelavenes årsmøder, hvor der har været 

deltagelse fra Hjortevildtgruppen Fyn. Hjortevildtgruppen har ved møderne 

tilkendegivet, at man ville arbejde aktivt for en ”Fynsk Forvaltningsmodel”.  

 

I forbindelse med årsrapporten 2017 til den Nationale Hjortevildtgruppe er der 

konstateret en mulighed for at indstille lokale jagttider i forbindelse med revision 

af jagttidsbekendtgørelsen. Denne vil træde i kraft i sæsonen 18-19. Indstillingen 

vil alene være på lokale jagttider. Der vil ikke kunne bringes andre 

forvaltningstiltag i spil.  Med baggrund i nævnte udfordringer og tilkendegivelser 

er det derfor relevant for Hjortevildtgruppen Fyn, at forholde sig til vinduet for 

indstillingen af lokale jagttider på dåvildt. Hvorvidt man vil benytte sig af 

muligheden eller ej. Frist for en indstilling om lokale jagttider til den Nationale 

Hjortevildtgruppe er den 1. juni 2017. 
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2. Drøftelser og beslutning på mødet. 

 

Der var i Hjortevildtgruppen Fyn enighed om, at situationen i hjortelavene er 

stigende kritisk, og at den hidtidige indsat og resultaterne af denne er udfordret. 

 

En indstilling fra Hjortevildtgruppen Fyn om lokale jagttider vil forudsætte 

enighed om at ville udnytte muligheden for at komme med en fælles indstilling. 

Efter drøftelse med det politiske bagland vil/kan Danmarks Jægerforbund ikke på 

nuværende tidspunkt sætte en proces i gang med indstilling af lokale jagttider for 

dåvildtet på Fyn. Med tilkendegivelsen fra Erik Andreassen fandt 

Hjortevildtgruppen Fyn det udelukket at indstille lokale jagttider til seriøs 

behandling, hvorfor Hjortevildtgruppen konstaterede, at den aktuelle mulighed for 

at indstille lokale jagttider for dåvildt på Fyn ikke kunne udnyttes.  

 

 

Det blev aftalt, at Anders Cederfeld og Erik Andreassen følger sagen op i forhold til 

ovennævnte. 

    

 

3. Årsrapport 2017. 

Efter bestilling fra den Nationale Hjortevildtgruppe skal der senest den 20. april 

udarbejdes og indsendes en årsrapport (Ref.: Skabelonen til årsrapporten er 

tidligere fremsendt til gruppen).  Hjortevildtgruppen Fyn tager fat på 

udarbejdelsen af årsrapporten 2017. 

 

 

 

4. Eventuelt. 

På baggrund af situationen, og af hensyn til ressourceforbruget, må sekretariatet 

nødvendigvis tage en intern drøftelse med enhedens ledelse vedr. den fremtidige 

balance mellem bestilte og aftalte faglige ydelser og pligten til administrative 

ydelser til Hjortevildtgruppen Fyn. 
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